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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стійке землекористування і сталий розвиток

сільського господарства є основними напряма�
ми реалізації програми забезпечення населення
продовольством, досягнення оптимальних соці�
ально�економічних і екологічних параметрів
функціонування аграрної галузі економіки, зба�
лансованого стану сільських територій. Оцінка
стійкості землекористування включає в себе
аналіз основних чинників впливу на його розви�
ток і визначення рівня сталості землекористуван�
ня через екологічні, економічні та соціальні по�
казники індикатори [1, с. 36].

При проведенні земельної реформи в Україні
виникли проблеми, які впливають на ефек�
тивність сільськогосподарського землекористу�
вання. На сьогоднішній день понад 80% земель�
них ресурсів використовуються як головний
засіб виробництва в сільському і лісовому гос�
подарствах і менше 10% знаходяться у природ�
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ному стані, а реальне співвідношення природних
і освоєних територій в Україні далеке від опти�
мального [2, с. 6—7]. В зв'язку з практичним зап�
ровадженням принципів сталого розвитку в сіль�
ському господарстві України існує потреба в об�
'єктивних показниках стійкості комплексних аг�
рарно�екологічних систем, методах оцінки про�
гресу у вирішенні існуючих проблем, засобах
прогнозування сценаріїв розвитку та прийняття
рішень на всіх рівнях управління агропромисло�
вим комплексом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Хоча проблема сталого використання земель�
них ресурсів в Україні є доволі новою ряд вітчиз�
няних вчених таких, як П.П. Борщевський, І.К.
Бистряков, Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов,
Д.С. Добряк, В.М. Трегобчук, А.М. Третяк,
М.А. Хвесик внесли вагомий внесок у розробку
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теоретико�методологічних основ сталого земле�
користування. Водночас можна констатувати
брак досліджень щодо визначення практичних
інструментів сталого землекористування в Ук�
раїні як в науковому середовищі, так і в сфері
агробізнесу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка і застосування сис�

теми базових індикаторів для здійснення
кількісної оцінки стану сільськогосподарського
землекористування і його відповідності критер�
іям раціонального використання природних ре�
сурсів і поняттю сталого розвитку сільського
господарства в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Індикаторами сталого розвитку вважаються

показники виведені з первинних даних со�
ціально�економічної статистики, які використо�
вуються для інтерпретації існуючого становища
та моніторингу динаміки змін. Вони, з одного
боку, повинні давати кількісну характеристику
досягнення цілей сталого розвитку, з іншого
боку, повинні використовуватися для узагальне�
ного визначення та уточнення ключових аспектів
стійкості.

Практична функціональність індикаторів
сталого розвитку полягає у демонстрації прогре�
су досягнення цілей і задач, які випливають із
глобальних, регіональних, державних або місце�
вих програм розвитку. Вони також покликані за�
безпечити інформаційну підтримку процесів пла�
нування та прийняття рішень, сформувати осно�
ву для оцінки ходу реалізації програм розвитку
на різних рівнях. Крім того, індикатори необхідні
для привернення уваги суспільства та інформу�
вання громадськості про стан соціальних і еко�
номічних процесів і хід реалізації стратегій роз�
витку з погляду довгострокової стійкості в дос�
тупній формі.

Існуюча різноманітність філософій, підходів
і практик до визначення сталості сільського гос�
подарства накладає свій відбиток на вирішення
проблеми оцінки. До дослідження теорії і прак�
тики стійкості сільського господарства долуча�
ються спеціалісти з різних верств суспільства,
академічних дисциплін, практик сільського гос�
подарства та суміжних галузей, а їх підходи на
вимірювання розходяться [3].

Сільськогосподарська стійкість може бути
оцінена шляхом вивчення динаміки виробницт�
ва і загальної продуктивності факторів [4] або
через вимірювання врожайності, соціальної
прийнятності та біофізичної стійкості [5; 6]. Дос�
лідники з галузей біологічних та фізичних наук,
як правило, зосереджені на біофізичних факто�
рах стійкості, тоді як економісти розглядають пе�
редусім прибутковість аграрного виробництва,

а екологи основним чинником вважають показ�
ники стану грунту та якості води [7; 8].

Теоретичною основою розробки базових
індикаторів є використання структури "пробле�
ма�індикатор" за тематичними напрямками
стійкості сільськогосподарського землекористу�
вання. В основу показників сталого землекорис�
тування покладена система загальних оцінок
розвитку агропромислового сектору, які поля�
гають у відображені стану продовольчої безпе�
ки, навколишнього середовища, економічних та
суспільних відносин. Сталий розвиток сільсько�
го господарства передбачає одночасне вирішен�
ня цих завдань, що означає, що всі показники
пов'язані з продовольством, екологією, економ�
ічною життєздатністю, соціальними питаннями
повинні відповідати прийнятим стандартам.

Індикатори сталості запроваджуються для
відображення результатів програм щодо забез�
печення населення доступними і безпечними про�
дуктами харчування, збереження природних ре�
сурсів і охорони навколишнього середовища, до�
сягнення рентабельності і конкурентоспромож�
ності сільськогосподарського виробництва,
підвищення якості життя в сільських районах та
розвитку сільських територій. Основні завдан�
ня, які мають вирішувати індикатори, полягають
в одночасному моніторингу стану і зміни еконо�
мічних, екологічних або соціальних показників,
що означає інтеграцію економічних, екологічних
та соціальних питань в загальну площину для на�
дання об'єктивної картини щодо економічного
зростання, раціонального використання і відтво�
рення природних ресурсів, ефективного вирі�
шення проблем охорони навколишнього середо�
вища і соціального розвитку.

 Надійна система індикаторів, які відобража�
ють рівень стійкості землекористування є нагаль�
ною для прийняття рішень, проведення політи�
ки і практики сталого сільського господарства,
подолання негативних наслідків нераціонально�
го використання земельних та інших природних
ресурсів. Кількісні показники стійкості є однією
з основних передумов для розробки законодав�
ства, що гарантує стійке сільське господарство
[9].

На сьогоднішній день відсутні універсальні
кількісні критерії, що дозволяють вимірювати
ступінь стійкості розвитку держав, окремих ре�
гіонів і територій. В той же час у професійному і
академічному середовищі активно йде розробка
критеріїв та індикаторів сталого розвитку. Се�
ред провідних міжнародних організацій, які пе�
реймаються цим питанням, головну роль грають
ООН, Світовий Банк, Організація країн еконо�
мічного співробітництва та розвитку (ОЕСР),
Європейська комісія, Науковий комітет з про�
блем навколишнього середовища та інші. В той
же час багато організацій та наукових установ
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на державному та регіональному рівнях розроб�
ляють системи індикаторі та показників, за до�
помогою яких вони пробують виміряти продук�
тивність сільського господарства в плані
стійкості.

ОЕРС розробила загальну основу показників
під назвою "рушійна сила — стан — реагування".
Компоненти цієї схемі мають деяку ступінь гнуч�
кості, що дозволяє їй адаптуватися до конкрет�
них секторів і забезпечити можливість порівнян�
ня. При цьому елементи, що відносяться до "ру�
шійної сили", відповідають за вимірювання діяль�
ності людини, процесів і структур, які впливають
на сталий розвиток, як і факторів, що виклика�
ють зміни в практиці управління сільськогоспо�
дарським землекористуванням. Індикатори "ста�
ну" сталого розвитку відображають ефект фун�
кціонування сільського господарства на навко�
лишнє середовище, а саме на такі його елементи,
як грунт, вода, повітря, біорізноманіття, ланд�
шафт. Показники "реагування" відносяться до
оцінки дій, вжитих у відповідь на зміну стану на�
вколишнього середовища.

Використання механізму ОЕСР [10] для оцін�
ки політики сталого розвитку та реакції на зміни
в сільськогосподарській галузі за допомогою 39
показників, серед яких використання поживних
речовин, використання пестицидів, використан�
ня води, якість грунту, якість води, земля збере�
ження, парникові гази, біорізноманіття, ланд�
шафт, стан фінансових ресурсів, управління фер�
мерським господарством, місць проживання ди�
ких тварин, і контекстна інформація ферми, у
тому числі соціально�економічного фону, земле�
користування та вихід. Британський уряд також
запропонував 34 показника за 13 темами, в якості
системи екологічного управління в сільському
господарстві та енергетиці. Серед індикаторів є
як екологічні, такі, як втрати грунту і прісної
води, рівень фосфору в грунті, рівень поживних
речовин в грунті, викиди аміаку, викиди парни�
кових газів, використання пестицидів, викорис�
тання води, захист грунтів, так і економічні, а
саме: вартість збереження сільськогосподарсь�
ких земель, рівень витрат на відновлення сіль�
ськогосподарських земельних ресурсів [11].

Сукупність основних чинників сталості зем�
лекористування формується з факторів, що
впливають на показники екологічного стану зе�
мельних ресурсів і характеризуються як нату�
ральними, так і вартісними показниками. До
індикаторів екологічної ефективності викорис�
тання сільськогосподарських земель можуть
бути віднесені коефіцієнт екологічної стабіль�
ності території та коефіцієнт екологічного впли�
ву угідь на навколишні землі [12, с. 141—142],
показники рівня використання земель, структу�
ри землекористування, ступеня інтенсивності ви�
користання земель. [13], а також розмір площі

еродованих грунтів у складі сільськогосподарсь�
ких угідь [14, с. 75]. Критерії економічної ефек�
тивності використання земельних ресурсів у
сільському господарстві часто включають до�
ходність земель, структуру форм господарюван�
ня і власності, коефіцієнт економічної стабіль�
ності землекористування [13].

Основною проблемою досліджень сталого
ведення сільського господарства є вирішення пи�
тання щодо вимірювання сільськогосподарської
стійкості. В деякій мірі цей вибір залежить від
перспектив аналітиків [11]. Точне вимірювання
стійкості є неможливим у силу специфіки дина�
мічної концепції, яка розглядає факти в конкрет�
них умовах місця і часу [15]. В той же час,
відсутність інструментів точного вимірювання
сталого сільського господарства не заважає ви�
бору особливих параметрів або критеріїв, які
дозволяють зробити певні висновки щодо тен�
денцій розвитку, про спадний або висхідний
тренд. [16]

У сучасних умовах, практика застосування
показників сталого розвитку на рівні країн зна�
ходиться під впливом методик запропонованих
міжнародними організаціями, що веде до зсуву
в бік наднаціональної політики і синхронізації
національних практик [17]. Всередині країн, на�
ціональна політика прямо або побічно пов'язана
із проблематикою сталості в сільському госпо�
дарстві має значний вплив на економічну, еко�
логічну, соціальну, демографічну стійкість на за�
гальнодержавному і місцевому рівнях [18]. Це
дає можливість оцінити рівень сталості в
сільському господарстві країни, регіону, муніци�
пального утворення, зробити висновки щодо
ефективності розвитку і спрогнозувати май�
бутній стан території.

Для сталого розвитку сільського господар�
ства та сільських територій необхідна оцінка не
тільки господарсько�економічних показників,
але і показників, які характеризують соціальні
фактори, що поліпшують якість життя сільського
населення. При застосуванні індикаторів стало�
го землекористування в певній країні або на ре�
гіональному рівні найбільш суттєвою є оцінка
стійкості розвитку території в результаті реалі�
зації регіональних програм по вирішенню існу�
ючих еколого�економічних проблем.

При відборі і агрегуванні індикаторів роз�
глядаються різні підходи, які розрізняються за
структурою і принципами побудови, а перевагу
мають показники, які надають кількісну харак�
теристику виділених проблем, спираючись на
базу даних офіційної статистики для країн і регі�
онів. Тільки при виконанні цієї умови система
індикаторів сталого розвитку дозволяє не тільки
оцінювати стійкість розвитку території, а і ко�
ригувати плани соціально�економічного розвит�
ку.
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Очевидною є необхідність застосування пев�

ної системи індикаторів для оцінки сталого роз�
витку сільського господарства в такій розвинутій
аграрно�промисловій країні, як Україна. Прак�
тично вся територія країни в тій чи іншій мірі
охоплена господарською діяльністю, як індуст�
ріальною, так і аграрною, через що існує велике
антропогенне навантаження, що позначається на
стані довкілля та природокористування в ціло�
му. При цьому нераціональне використання зе�
мельних та інших природних ресурсів та вчасно
не подолані наслідки техногенних кризових явищ
в сільському господарстві створили додаткові
екологічні, соціальні та економічні проблеми.

Використання готових наборів індикаторів
сталого розвитку, на кшталт ОЕСР, в цьому ви�
падку є проблематичним, тому що існуючі сис�
теми показників не адаптовані до реалій украї�
нського агропромислового комплексу, а по
більшості з них відсутні статистичні дані. Вияв�
лення і формування систем показників сталого
розвитку для окремих регіонів в даний час є не�
можливим через відсутність науково обгрунто�
ваної методології та інформаційної бази.

Створення національної системи індикаторів
на рівні країни вимагає деталізації показників по
двом напрямкам, які визначають довгострокову
ефективність аграрного виробництва, а саме еко�
номічної та екологічної складових раціонально�
го використання земель сільськогосподарсько�
го призначення. При цьому економічна ефек�
тивність сільськогосподарського землекористу�
вання має на увазі максимізацію виробництва
продукції при найменших витратах праці і ре�
сурсів на одиницю площі, а екологічна — поля�
гає в збережені природних характеристик і
стійкому функціонуванні аграрних систем, скла�
довою яких є земля [14, с. 74—75].

У відповідності до теорії та практики форму�
вання показників сталого розвитку землекорис�
тування як системи було відібрано 15 індика�
торів, основним критерієм якого була наявність
даних з офіційних джерел. Для розрахунків
відповідних показників еколого�економічної
сталості використовувалися загальновизнані
джерела даних в сфері статистики економічного
розвитку Продовольчої та сільськогосподарсь�
кої організації ООН (ФАО) (англ. Food and
Agriculture Organization, FAO), Світового банку
(СБ) (англ. World Bank, WB), а також вітчизняні
джерела даних такі, як Держкомстат України.

Важливим принципом побудови індексів є
співвідношення показників поточного еколого�
економічного стану землекористування з їх нор�
мативним значенням або з базовим періодом. [13]
Порівнюючи поточну оцінку стану землекорис�
тування із показником базового періоду дає
можливість визначити позитивні і негативні тен�
денції розвитку землекористування. При цьому

більшість обраних показників мають дані за пе�
ріод з 1992 по 2013 роки. Вибір 1992 року як ба�
зового зумовлений, насамперед, достатньою
віддаленістю від поточного періоду і доступні�
стю інформаційних даних.

Перша група показників сталого землекори�
стування (рис. 1) представлена агроекологічни�
ми індикаторами, які характеризують продук�
тивну здатність сільськогосподарських угідь,
мета дослідження яких полягає в запобіганні
зменшенню площ сільгоспугідь, підтримці та збе�
реженні родючості земель. Іншу групу станов�
лять соціально�економічні індикатори розвитку
аграрного сектору економіки (рис. 2). Їх голов�
не призначення полягає в підтримці функцій і
стабільності сільського господарства та забезпе�
чення продовольчої безпеки держави.

Індикатор "Площа земель сільськогоспо�
дарського призначення" (№ 1) вимірює розмір
сільгоспугідь на певний момент часу, що в значній
мірі визначає агропромисловий потенціал та про�
довольчу безпеку країни. Нормальним станом
цього індикатора є довгострокова незмінність, з
можливими невеликими коливаннями, а значний
приріст або зменшення площ сільськогоспо�
дарських земель є свідоцтвом нестійкого розвит�
ку. В Україні площа земель сільськогосподарсь�
кого призначення зменшилась за період з 1992
по 2013 на 2%, головним чином через втрати
сільськогосподарських земель у процесі дегра�
дації.

Індикатор "Частка земель сільськогоспо�
дарського призначення у загальній площі земель"
(№ 2) показує ступінь розораності земель у
країні і пов'язаний з попереднім. Нормальним
стан використання сільськогосподарських угідь
вважається, якщо розораність становить до 50%
від загальної прощі, в той час як розораність від
50% до 70% свідчіть про незадовільний стан ви�
користання земель, а розораність понад 70%,
саме такий показник в Україні, загрожує стало�
му розвитку.

Індикатор "Динаміка зміни частки земель
сільськогосподарського призначення у загальній
площі земель" (№3) розширює і доповнює попе�
редній. Він показує зміну пропорції між сільсько�
господарськими землями і загальною площею зе�
мель впродовж певного періоду, яка при стало�
му розвитку рослинництва має коливатися біля
нуля. В Україні територія сільгоспугідь суттєво
змінювалася наприкінці 1990�х років, і з того часу
не спостерігалося помітного приросту або втра�
ти площі сільгоспугідь.

Індикатор "Розподіл земель сільськогоспо�
дарського призначення по угіддях" (№ 4) пока�
зує пропорції між різними категоріями земель
сільськогосподарського призначення, а саме між
ріллям, багаторічними насадженнями, сіножатя�
ми та пасовищами. Цей індикатор може бути по�
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в'язаний з показниками порушених угідь, заб�
рудненням та рекультивацією земель. В абсо�
лютній більшості випадків пропорція ріллі понад
75% є занадто високою для сталого розвитку.

Індикатор "Площа використовуваної ріллі"
(№ 5) показує приріст або втрату орних земель.

Оскільки саме рілля забезпечує основну масу про�
довольства, збереження цих земель, як найбільш
цінних, має найбільший пріоритет при вирішені
задач сталого розвитку в землекористуванні. Че�
рез постійне антропогенне навантаження, забруд�
нення та порушення земель внесенням добрив і

Рис. 1. Агроекологічні індикатори

Джерело: ФАО, СБ.
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пестицидів орні землі піддаються постійному ри�
зику деградації, яка розвивається швидше, якщо
на цих землях не проводяться відновлювальні
заходи. Зменшення території орних земель в актив�
ному вжитку напряму пов'язане з параметрами

площі земель під паром і може мати як позитивне
так і негативне значення. Якщо воно поєднується
із зростанням чистого пару, його можна інтерп�
ретувати як позитивну тенденцію, в іншому випад�
ку — як негативну.

Рис. 2. Соціально+економічні індикатори

Джерело: ФАО, СБ.
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Індикатор "Внесення мінеральних і органіч�
них добрив" (№ 6) фіксує кількість добрив вне�
сених в грунт в певний період часу. З одного боку,
підвищення рівня застосування добрив допома�
гає підвищити врожайність, збільшити валовий
збір культур, що в підсумку зміцнює продоволь�
чу безпеку держави, а з іншого — сприяє нако�
пиченню в грунтах і продуктах харчування не�
бажаних речовин, створюючи передумови дегра�
дації грунтів і погіршення здоров'я людей. Ви�
користання добрив повинно тільки підтримува�
ти і в розумній мірі посилювати природні родючі
властивості грунтів, не порушуючи грунтовий по�
крив і не наносячи шкоди населенню, що мож�
ливо лише при повільному зростанні рівня їх вне�
сення. Збільшення кількості внесених мінераль�
них і органічних добрив в Україні більше ніж у
2,5 рази за сім років є ознакою надмірного вико�
ристання добрив і нераціонального використан�
ня земельних ресурсів.

Індикатор "Використання пестицидів" (№ 7)
показує кількість ядохімікатів внесених в грунт
в певний період часу. Цей показник демонструє
рівень захисту рослин, що значною мірою впли�
ває на величину врожаю, але також дозволяє су�
дити про потенційні негативні наслідки від вне�
сення токсичних речовин. Як і будь�яке засто�
сування отрути, використання пестицидів зав�
дає певної шкоди аграрним екосистемами, що
може в підсумку негативно позначитися на вро�
жайності. Хоча усунення шкідників має пози�
тивний ефект у короткотерміновій перспективі,
накопичення пестицидів в грунті і попадання пе�
стицидів у продукти харчування може мати не�
безпечні наслідки для споживачів сільськогос�
подарської продукції. При вирішені задач ста�
лого розвитку в землекористування слід праг�
нути до використання мінімальної кількості пе�
стицидів, що припускає лише повільне зростанні
рівня їх внесення. Збільшення кількості внесе�
них пестицидів в Україні більше ніж у 4 рази за
сім років є ознакою надмірного використання
ядохімікатів і нераціонального використання
земельних ресурсів.

Індикатор "Частка площі під органічним зем�
лекористуванням в площі сільськогосподарських
угідь" (№ 8) показує рівень застосування техно�
логій виробництва сільськогосподарської про�
дукції, які забороняють або значно обмежують
використання синтетичних комбінованих доб�
рив, пестицидів, регуляторів росту та харчових
добавок, натомість базується на використанні
сівозмін, застосуванні в якості добрив рослин�
них залишків, компостів, інших органічних
відходів виробництва та вживанні лише біологі�
чних засобів боротьби з шкідниками і бур'яна�
ми. Збільшення площі органічного землеробства
і збільшення виробництва екологічно безпечної
продукції однозначно вказує на створення пере�

думов сталого розвитку в сільському госпо�
дарстві. Показник свідчить, що площі під еколо�
гічно безпечним землекористуванням становлять
менше відсотка від загальної площі сільськогос�
подарських угідь, отже, не може суттєво впли�
вати на стійкість аграрного сектору.

Індикатор "Частка сільського господарства
у валовому внутрішньому продукті" (№ 9) відоб�
ражає економічне значення аграрної галузі для
економіки країни. Для країн і регіонів, які спец�
іалізуються на сільському господарстві, цей по�
казник, разом з показниками валового регіональ�
ного продукту та інвестицій в сільське господар�
ство, має одне з ключових значень відображаю�
чи найважливіше джерело надходження доходів.
Зменшення значення індикатора демонструє
зменшення залежності національного доходу від
сільського господарства, що, загалом, відповідає
критеріям стійкого розвитку.

Індикатор "Рівень механізації сільського гос�
подарства" (№ 10) показує рівень забезпечення
фізичним капіталом та інвестиціями, що пов'я�
зано з прибутковістю сільського господарства на
поточний момент і на перспективу. Сільськогос�
подарська техніка в достатній кількості потрібна
для підтримання прийнятного рівня виробницт�
ва продукції і забезпечення продовольчої безпе�
ки, що є важливим у контексті вирішення задач
сталого розвитку. Забезпечення необхідного для
сталого розвитку рівня механізації аграрного ви�
робництва відбувається як за рахунок приватно�
го, так і державного фінансування капіталовк�
ладень, тому цей показник є також індикатором
інвестиційної діяльності. Зменшення рівня меха�
нізації сільського господарства означає змен�
шення інвестицій в основний капітал, що може
призвести до погіршення стійкості сільського
господарства. Цей показник має велику кількість
варіантів вимірювання, а одним з найбільш роз�
повсюджених є кількість тракторів на 100 кв. км
орних земель.

Індикатор "Обсяг сільськогосподарського та
агропромислового виробництва на працівника"
(№ 11) вказує на достатність обсягів сіль�
ськогосподарської продукції виробленої в країні
для підтримки продовольчої безпеки. У зв'язку
з тим, що показник самозабезпечення території
продовольством пов'язаний з купівельною спро�
можністю і зі ступенем економічного розшару�
вання населення, він використовується в розра�
хунках стану продовольчої безпеки. Достатність
обсягів сільськогосподарської продукції в регі�
оні для підтримки продовольчої безпеки визна�
чена на рівні біля тисячі доларів США на праців�
ника, а значення індикатора вище цього порогу
відповідає критерію стійкості.

Індикатор "Рівень зайнятості у сільському
господарстві" (№ 12) показує кількість праців�
ників аграрного сектору по відношенню до усіх
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зайнятих в економіці країни. Цей індикатор, як і
попередній, демонструє значимість сільського
господарства для економіки, тому його зменшен�
ня може вважатися рухом у бік більш стійкого
землекористування.

Індикатор "Рівень енергоспоживання в
сільському господарстві" (№ 13) показує вико�
ристання енергії в аграрному секторі по відно�
шенню до загального споживання енергії в еко�
номіці країни. Цей індикатор вказує на поточну
потребу галузі в енергії, ефективність енерговит�
рат і пов'язаний з оптимізацією енергоспоживан�
ня в процесі виробництва сільськогосподарських
продуктів. Тенденція зменшення споживання
енергії на одиницю сільськогосподарської про�
дукції відповідає критеріям сталого розвитку.

Індикатор "Врожайність зернових культур"
(№ 14) показує стан продуктивності агропро�
мислового сектора при вирощуванні зернових
культур як головного джерела природного білка
і вуглеводів, основи раціону населення. Через те,
що продовольча безпека значною мірою забез�
печується доступністю зернових культур, підви�
щення врожайності зернових культур вказує на
вищій рівень продовольчої безпеки і є показни�
ком більш високого рівня стійкості землекорис�
тування.

Індикатор "Площа меліорованих земель" (№
15) показує розмір території зрошуваних або
осушуваних орних земель, що є покажчиком сту�
пеню залучення ріллі і водних ресурсів в сферу
інтенсивного користування. При застосуванні
меліоративних заходів врожайність сільськогос�
подарських культур загалом підвищується, од�
нак при цьому можуть відбуватися процеси дег�
радації грунтів. Значне збільшення меліорованих
територій несе потенційно негативні наслідки
для сталого розвитку, а стабільне значення інди�
катора, з можливими незначними змінами, є оз�
накою стійкості.

Аналіз статистичних даних щодо сільського
господарства України показує, що впродовж
досліджуваного періоду негативна тенденція
спостерігається по більшості агро�екологічних
показників, в той час як соціально�економічні
індикатори демонструють загалом позитивний
тренд розвитку сільського господарства в Ук�
раїні. Основна частина показників останньої ка�
тегорії відображає стабілізацію і відновлення
економіки агропромислового сектору після кри�
зового періоду 1990�х років, при тому що з точ�
ки зору екологічних вимог природокористуван�
ня в сільському господарстві в цілому не набуло
позитивної тенденції. У відповідь на запровад�
ження ринкових відносин відбулося падіння
сільськогосподарського виробництва, що у свою
чергу викликало екстенсивний ріст, який супро�
воджувався застосуванням практики нераціо�
нального землекористування.

За період з 1991 по 2014 рік збільшилася
інтенсивність сільськогосподарського викорис�
тання земель, тоді як площа оброблюваних зе�
мель і частка сільськогосподарських угідь у за�
гальній площі земель зменшилися в основному
через вибуття земель сільськогосподарського
внаслідок деградації грунту. Негативна тенден�
ція зниження площі використовуваної ріллі по�
силювалася зменшенням площі земель під паром.
Одночасно відбувалося зростання використан�
ня добрив і застосування пестицидів, що потен�
ційно несе загрозу стану земельних і водних ре�
сурсів. Крім того, зберігалися негативні тенденції
погіршення забезпечення землекористування
засобами механізації і меліорації, що пояснюєть�
ся зниженням капіталовкладень.

Результати аналізу впливу агро�екологічних
і соціально�економічних індикаторів на стійкість
сільськогосподарського землекористування в
Україні наведено в таблиці 1.

У даний час відсутні критерії і методики, за
допомогою яких було можливо створити загаль�
ний індекс сталості розвитку сільського госпо�
дарства і однозначно інтерпретувати його показ�
ники на рівні країни. Тому основним методом
визначення стійкості сільського господарства є
порівняння кількісної оцінки окремої групи інди�
каторів між окремими країнами або певними гру�
пами країн. У випадку України найкращім об�
'єктом для порівняння є Європейський Союз, по�
перше, через географічне положення, а по�дру�
ге, у зв'язку з процесом євроінтеграції, досягнен�
ня певних стандартів і критеріїв ЄС в галузі
сільського господарства є напрямом розвитку
аграрного сектора України.

 Для порівняння було одібрано чотири інди�
катори сталого розвитку сільського господар�
ства, два з яких відносяться до агроекологічних
характеристик, а два — до соціально�економіч�
них показників. До перших належать "Частка зе�
мель сільськогосподарського призначення у за�
гальній площі земель" (AGRILAND) і "Частка
рілля у загальній площі земель сільськогос�
подарського призначення" (ARABLE), до других
— "Частка сільського господарства у валовому
національному продукті" (AGRICULTURE) і
"Рівень енергоспоживання в сільському госпо�
дарстві" (ENERGY). Критерієм відбору індика�
торів є одиниця виміру у вигляді відсотка, і мож�
ливість інтерпретації, при тому що порівняно
кращім вважається менше кількісне значення по�
казника.

Результати аналізу вказують, що по всім по�
казникам Україна має гірші результати ніж більш
багаті і розвинені країни Європейського Союзу.
При цьому екологічні показники більше відрізня�
ються ніж економічні, що підтверджує раніше
зроблений висновок, що зниження природного
потенціалу сільськогосподарських угідь в Ук�
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раїні є більш серйозною загрозою сталому роз�
витку аграрного сектора ніж економічні пробле�
ми.

ВИСНОВКИ
Сталий розвиток сільськогосподарського

землекористування є частиною суспільно�вироб�
ничих відносин в аграрній галузі, від якої вели�
кою мірою залежить економічна й екологічна
безпека в країні. Для оцінки стану землекорис�
тування необхідні певні критерії і показники
кількісних характеристик у відповідності до
цілей сталого розвитку і як одного із інстру�
ментів оцінки ефективності державної політики.

Очевидна необхідність створення системи агро�
екологічних і соціально�економічних індикаторів
для узагальненого визначення і уточнення клю�
чових аспектів стійкості землекористування в
Україні. Розраховані на базі даних офіційної
соціально�економічної статистики індикатори
дають можливість зробити висновки про
стійкість розвитку сільського господарства в Ук�
раїні, виявляти проблеми, спрогнозувати його
майбутній стан і коригувати плани соціально�
економічного розвитку. За основними показни�
ками в Україні спостерігається негативна тенден�
ція по більшості агроекологічних показників, у
той час як соціально�економічні індикатори де�
монструють загалом позитивний тренд. По�
рівняльний аналіз основних індикаторів сталого
розвитку дозволяє стверджувати, що Україна
має гірші результати щодо стійкості сільськогос�
подарського землекористування, ніж країни
Європейського Союзу.
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